
 
  

„Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” - projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Ocena formalna złożonych wniosków w ramach konkursu realizowanego w 2016 r. 
 
 

Nr 
wniosku 

Tytuł projektu 
Nazwa „młodej 

organizacji” 

Nazwa grupy 
nieformalnej/ 

samopomocowej 

Wynik 
weryfikacji 
formalnej 

Przyczyny 
odrzucenia/ zakres 

uzupełnienia 

1/2016 
Grzybobranie czas 
zacząć, czyli ekologia, 
sport, integracja 

  
ZAWSZE 
AKTYWNI 

przyjęty 
 

 

2/2016 Sport i Sztuka!   
Patrzymy w 
Przyszłość 

przyjęty 
 

 

3/2016 
Nadeszła pora odejść 
od monitora 

  Sportowe Asy 
przyjęty 
 

 

4/2016 
Zdrowe posiłki - 
zdrowa rodzina- 
zdrowe relacje 

Stowarzyszenie 
Gospodyń 
Wiejskich w Górnie 

  
przyjęty 
 

 

5/2016 
Centrum Aktywizacji 
Seniorów 

  
Towarzystwo 
Krzewienia Sportu 
wśród Seniorów 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

6/2016 Bieg po zdrowie     do poprawy 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej 

7/2016 
Biblioteka to nie tylko 
książki- "kącik" 
multimedialny. 

  
Aktywni w 
Chłopicach 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

8/2016 

Ocalić od 
zapomnienia- historia 
Polany fotografią i 
słowem pisana 

  
Grupa Inicjatywna 
wsi Polana 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

9/2016 

Zwiększenie 
możliwości 
operacyjnych OSP w 
Gaci poprzez zdobycie 
uprawnień przez 6 
członków w OSP Gać 
w zakresie KPP. 

  
Podnosimy 
kwalifikacje żeby 
ratować 

odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  
 

10/2016 
Tenis dla małego i 
dużego  

  
Trześniowskie 
czereśnie 

przyjęty 
 

 

11/2016 
Tradycyjny wypiek 
chleba 

    
odrzucony 
 

W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 



osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

12/2016 Poznajmy nasz region   
GRUPA 
AKTYWNYCH 

przyjęty 
 

 

13/2016 
Bezpieczny i zdrowy 
senior  

  
Razem dla 
Seniorów  

odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  
 

14/2016 
,,Klub zabawnych 
mam "- spotkania dla 
dzieci i rodziców 

  
Klub zabawnych 
mam 

przyjęty 
 

 

15/2016 

"Wyrównać szanse". 
Rozpowszechnianie 
kultury fizycznej na 
obszarze wiejskim. 

    do poprawy 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej 

16/2016 
II śniadanie - szkolne 
rewolucje żywieniowe 

  LUNCH BOX 
przyjęty 
 

 

17/2016 Zabawa w teatr.   TERAZ  MY 
przyjęty 
 

 

18/2016 Pracownia Historyczna   Strażnicy Tradycji do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

19/2016 
„Tańczymy - bo 
lubimy” 

  We ❤ Dance 
odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  
 

20/2016 W krainie lalek   Plastycy 
przyjęty 
 

 

21/2016 
Rozwijamy swoje 
pasje   

  Grupa "Z3" do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

22/2016 

Wyrównać szanse. 
Rozpowszechnianie 
kultury fizycznej na 
obszarze wiejskim. 

    
odrzucony 
 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 
 

23/2016 
Kuchnia i rzemiosło z 
rodzinnych stron. 
Medynia 

  Kobiety dla Medyni do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

24/2016 
„Scenomania – świat 
teatru bliżej nas” 

  Scenomania 
odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  
 



25/2016 

Chodzimy -  nie 
błądzimy. Wydanie 
Informatora 
turystyczno-
krajoznawczego i 
organizacja różnych 
form turystyki 

  Cybanci 
przyjęty 
 

 

26/2016 

Rewitalizacja miejsc 
pamięci narodowej - 
mogiła zbiorowa w 
Rudniku nad Sanem - 
Dworze. 

  

Zespół do spraw 
upamiętniania i 
dokumentowania 
Bitwy Rudnickiej 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

27/2016 

Utworzenie jednostki 
strzeleckiej Związku 
Strzeleckiego 
"Strzelec" Józefa 
Piłsudskiego. 

  

Zespół 
organizacyjny 
Jednostki 
Strzeleckiej przy 
RCEZ w Nisku 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

28/2016 

- warsztaty krawieckie  
uszycie strojów dla 
KGW ,-areobik 
połączony ze 
spacerami nording-
wolking 

  
KGW 
STANISZEWSKIE 

do poprawy 
Błędne dane 
organizacji 
pośredniczącej. 

29/2016 
Smaki pogranicza- 
gotuj z "Polanami"! 

  KGW "Polanie" 
przyjęty 
 

 

30/2016 Pomaluj mój świat   Artyści 
przyjęty 
 

 

31/2016 
Żyj zdrowo, smacznie i 
tanio. 

Stowarzyszenie 
Razem dla Wrzaw 
we Wrzawach 

  do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

32/2016 

PIKNIK RODZINNY-
Trzeźwa Rodzina-
promocja 
Stowarzyszenia 

NOWE ŻYCIE   
przyjęty 
 

 

33/2016 

Uchrońmy od 
zapomnienia Okop - 
XVII - wieczne wały 
obronne w Tuligłowach 

  
Koło Miłośników 
Tuligłów 

przyjęty 
 

 

34/2016 

Pomocna Dłoń BIS- 
rozwój kompetencji 
członków Szkolnego 
Klubu Wolontariusza 

  Grupa Sieć przyjęty  

35/2016 
Wymiana tradycji 
międzyregionalnych. 

  
Miłośnicy 
"ludowszczyzny" 

przyjęty  

36/2016 

„ Maćkówka moja mała 
ojczyzna” – wydanie 
publikacji promującej 
miejscowość. 

  
Aktywni dla 
Maćkówki 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 



37/2016 
Decoupage - moja 
pasja, mój sposób na 
życie. 

  
Kreatywne 
pasjonatki 

przyjęty 
 

 

38/2016 

Poznaj siebie-poznaj 
świat - zajęcia dla 
dzieci mających 
trudności w relacjach 
społecznych 

  
Przyjaciele PPP  w 
Mielcu 

przyjęty 
 

 

39/2016 
Szerzenie patriotyzmu 
wśród najmłodszych. 
Poznaj swoją historię. 

  
Wspólnie na rzecz 
tradycji i kultury 

do poprawy 

Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 

40/2016 
,,Mały Ratownik - 
Pierwsza Pomoc dla 
dzieci" 

Podkarpackie 
Stowarzyszenie 
Ratowników 
Medycznych 

  
przyjęty 
 

 

41/2016 
Lekcje "Azorkowo" na 
żywo 

  
Klub Miłośników 
Wolontariatu 
„Azorkowo” 

przyjęty 
 

 

42/2016 

Klucze do Puszczy 
Sandomierskiej - 
zrównoważony rozwój 
społeczny lokalnie.  

  Leśnicy do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  
 
Brak nr PESEL. 

43/2016 
Wiejski Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej  

  
Zielona Grupa 
Inicjatywna 

do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

44/2016 
Edukacja i rekreacja 
nad Sanem 

  Zielona Brygada do poprawy 

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

45/2016 
Ochrona owadów 
zapylających w Gminie 
Jedlicze 

  
Ochraniacze 
owadów 
zapylających 

przyjęty 
 

 

46/2016 
W zdrowym ciele 
zdrowy duch 

    
odrzucony 
 

W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  
 
Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 



dni.  

47/2016 
Sięgam wyżej, bo się 
wspinam 

  Ratownicy Sanok 
przyjęty 
 

 

48/2016 

ZUMBA -
TANECZNYM 
KROKIEM DO 
ZDROWIA  

  
Aktywnie i zdrowo 
w Chłopicach 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

49/2016 

Zamień Google na 
gogle. Wyloguj się i idź 
popływać - warsztaty 
nauki pływania 

  Grupa "Gogle" przyjęty  

50/2016 

Akademia Przygody. 
Akademia to przygody 
- dla nauki i przyrody, 
zgodnie razem tu 
działamy, innych wokół 
zapraszamy. 

  
Akademia 
Przygody  

przyjęty 
 

 

51/2016 
Razem lepiej - 
Aktywny Senior 

  Wspólnie łatwiej 
przyjęty 
 

 

52/2016 
Miejsce - Pamięć - 
Tożsamość 

  Lokalni Nieformalni 
przyjęty 
 

 

53/2016 

ODKRYWAMY 
TALENTY w Zespole 
Szkolno Gimnazjalnym 
w Łopuszce Wielkiej 

  

Grupa Przyjaciół 
Zespołu Szkolno 
Gimnazjalnego w 
Łopuszce 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

54/2016 
LASKA - warsztaty 
taneczne dla seniorek 

  Seniorka LASKA  
przyjęty 
 

 

55/2016 Zdrowo i kolorowo     
przyjęty 
 

 

56/2016 UCZESIE3D.PL 
Fundacja 
Generator 
Kompetencji 

  do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

57/2016 
Warsztaty na wesoło- 
czyli przygotowania do 
kabaretu Ranczo Orły 

  Razem weselej przyjęty  

58/2016 Wakacje z pasją 
Stowarzyszenie 
"Bieliny - wieś nad 
Sanem" 

  przyjęty  

59/2016 
Niepełnosprawni chcą 
i mogą ! 

  Wspólnie łatwiej przyjęty  

60/2016 SENIORZY Z KLASĄ   
Niespokojni 
Duchem 

przyjęty  



61/2016 Seniorzy w akcji!   Mieszkańcy 50+ przyjęty  

62/2016 
Aktywni mieszkańcy 
60+ 

  
Aktywni 
mieszkańcy 

przyjęty  

63/2016 
Ćwiczę z mamą, 
ćwiczę z tatą 

  
Nauczyciele ZSP w 
Ropience 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

64/2016 

W ŻYCIU JAK W 
TEATRZE -
DOPOSAŻENIE 
GWARANTEM 
REALIZACJI 
ARTETERAPII I 
EFEKTYWNYCH 
DZIAŁAŃ NA RZECZ 
LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI 

STOWARZYSZENI
E "OTWÓRZMY 
PRZED NIMI 
ŚWIAT" 

  przyjęty  

65/2016 
Trasa motocyklowa po 
Gminie Debica 

  
Razem dla 
Nagawczyny 

przyjęty  

66/2016 
Cisna - ocalić od 
zapomnienia 

Fundacja Tylko 
Bieszczady 

  przyjęty  

67/2016 
Zdrowa kuchnia-
zdrowa rodzina 

  Aktywni Razem przyjęty  

68/2016 

Zielone światło dla 
młodych - społecznie i 
ze zrównoważonym 
rozwojem. 

  
Latarnicy Przyrody 
Lasów Lipskich 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

69/2016 

Pierwsza pomoc na 
wesoło w każdym 
miejscu, każdą porą- 
szkolenie dla dzieci i 
młodzieży z terenu 
gminy Dukla 

Dukielskie 
Stowarzyszenie 
Wspólnie ponad 
podziałami 

  do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

70/2016 
Przedszkole miejscem 
aktywnego 
wypoczynku  

   Przedszkolanki przyjęty  

71/2016 

Pociąg do aktywności - 
zwiększenie potencjału 
Fundacji Artis w 
Rzeszowie w obszarze 
działań na rzecz dzieci 
i młodzieży 

FUNDACJA ARTIS 
W RZESZOWIE 

  przyjęty  

72/2016 Lupa Obywatelska 
Stowarzyszenie 
Idea Carpathia 

  do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  



73/2016 

ZAKUP 
WYPOSAŻENIA 
BIUROWEGO DLA 
STOWARZYSZENIA ; 
KOMPUTERA, 
DRUKARKI, SZAFY 
BIUROWEJ I BIURKA 

STOWARZYSZENI
E ' PRZYJAZNA 
KOPYTOWA' 

  do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

74/2016 
Od przedszkolaka do 
przyjaciela zwierzaka!  

  
Aktywni przyjaciele 
zwierząt  

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

75/2016 
Przedszkolaku rozpal 
w sobie talent! 

  
Akademia młodych 
miłośników kultury  

przyjęty 
 

 

76/2016 W zgodzie z ekologią!    
Kreatywni eko- 
rodzice  

przyjęty 
 

 

77/2016 

Wzmocnienie 
potencjału Fundacji 
Budowania Biznesu 
"For Profit" jako 
organizacji 
wspierającej 
przedsiębiorczość 

Fundacja 
Budowania Biznesu 
"For Profit" 

  do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

78/2016 

Przedszkolak małym 
ratownikiem - 
szkolenie z pierwszej 
pomocy 

Fundacja Przyjaciół 
Rodziny 
"Lokomotywa" 

  do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

79/2016 
 Dziewczyny też grają 
w piłkę  

  

Uczniowski Klub 
Sportowy 
Akademia Piłkarska 
Sanok 

przyjęty  

80/2016 
„Schola Venti - 
rozśpiewani” 

  Schola Venti przyjęty  

81/2016 

Poprawienie 
warunków i 
dostępności do 
uprawiania sportu 
wśród młodzieży na 
terenie miejscowości 
Stróże Małe, Płowce  

  
Uczniowski Klub 
Sportowy Stróże 
Małe/Płowce 

przyjęty  

82/2016 
Odkrywcy zaginionych 
smaków 

  
Aktywni dla 
Zarzecza 

przyjęty  

83/2016 

SPORT DLA 
KAŻDEGO - 
WSPINACZKA TEŻ 
UZALEŻNIA 

  Born to climb przyjęty  

84/2016 

Czas dla nas! 
Otwórzmy oczy na 
dzieci 
niepełnosprawne.  

  
Razem dla 
niepełnosprawnych  

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

85/2016 
Wspaniała przygoda- 
zdrowie, sport i 
przyroda 

  
Aktywna Akademia 
Zdrowia  

przyjęty  



86/2016 ZATAŃCZ Z NAMI   Dorośli - dzieciom przyjęty  

87/2016 
STRZAŁ W 
DZIESIĄTKĘ 

  
Grupa Łucznicza 
"Sagittarius" 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

88/2016 
Rodzinna wioska 
Bezmiechowa 

  
Razem dla 
Bezmiechowej 

przyjęty 
 

89/2016 
Kultura spoiwem 
narodu 

  
Kultura spoiwem 
narodu” 

przyjęty 
 

90/2016 
Dla integracji, zdrowia 
i zabawy 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
"Trampolina" 

  

przyjęty 

 

91/2016 

 PIŁKA-BRAMKA-
GOOL Zakup sprzętu 
do treningów dla dzieci 
i młodzieży sekcji piłki 
nożnej oraz 
organizacja turniejów 

  
PRZYJACIELE KS 
WISAN bis 

przyjęty 

 

92/2016 
Lata 70-te - muzyczny 
flower i kobiecy power  

  
Klub Aktywnych 
Kobiet 

przyjęty 

 

93/2016 

Rozwój i wzmocnienie 
potencjału 
Stowarzyszenia 
Speed-ball Polska 

Stowarzyszenie 
Miłośników Sportu 
Speed-ball Polska 

  

przyjęty 

 

94/2016 
Rockowe klimaty 
kontra orkiestrowe 
dylematy 

  
Sekcja Starszych 
Miłośników Rocka z 
Pustkowa-Osiedla 

przyjęty 

 

95/2016 
Tradycyjne Grodzisko 
Jadło - to samo 
zdrowie. 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Grodzisku Dolnym 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

96/2016 

Organizacja 
konferencji - "Czy 
łatwo być 
przedsiębiorcą w 
Bieszczadach" 

Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców 
Ziemi 
Bieszczadzkiej 

  

przyjęty 

 

97/2016 

Udział Formacji Tańca 
Estradowego GEST w 
43 Międzynarodowym 
Harcerskim Festiwalu 
Kultury Młodzieży 
Szkolnej - Kielce2016 

Stowarzyszenie 
Sportowo-
Taneczne "GEST" 

  

przyjęty 

 

98/2016 
Cudze chwalicie, 
swego nie znacie  

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich  w 
Racławicach 

przyjęty 

 

99/2016 KLUB AKTYWNYCH   Klub Aktywnych 

do poprawy Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 



100/2016 
Tradycje w kulturze 
artystycznej Krosna 
oczami młodych. 

  
Artystycznie 
aktywni 

odrzucony Przekroczone koszty 
administrowania 
inicjatywą określone w 
pkt. VI.3. regulaminu 

101/2016 
Uruchomienie sali do 
ćwiczeń rekreacyjno - 
siłowych. 

  
Grupa nieformalna 
młodzieży z Laszek 

przyjęty 

 

102/2016 
Szkolna kampania 
plakatowa dla Puszczy 
Karpackiej 

  
Ochotnicy dla 
Puszczy Karpackiej 

przyjęty 

 

103/2016 

PROCHY 
POLEGŁYCH MÓWIĄ 
- SZLAKIEM 
CMENTARZY I 
WOJNY ŚWIATOWEJ 
"OPERACJI 
GORLICKIEJ" 

  
TWÓRCZE 
PRZECŁAWIANKI 

przyjęty 

 

104/2016 Dla naszych dzieci   
Rodzice Dzieci 
Niepełnosprawnych 

odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  

105/2016 
Forum Techniki i 
Biznesu 

    
odrzucony 
 

W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie. 
 
Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

106/2016 
Daj szansę dzieciom 
wiejskim - warsztaty 
nauki pływania 

  Równać szanse 

przyjęty 

 

107/2016 
Na aktywność nigdy 
nie jest za późno.  

  
Aktywni dla 
emerytów 

przyjęty 

 

108/2016 Wspieramy Rodzinę    
Nieformalna Grupa 
Terapeutyczna 
(NGT) 

przyjęty 

 

109/2016 

KONDYCJA I 
ZDROWIE NA 
CODZIEŃ - 
KSZTAŁTOWANIE 
ZDROWYCH 
NAWYKÓW 

    

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

110/2016 NGO może więcej   
Grupa wsparcia 
NGO 

przyjęty 
 

111/2016 

Aktywnie na rowerze - 
gry terenowe dla 
rowerzystów. 
Cieszanów 2016. 

  
Rosoliki Na 
Rowerach 

przyjęty 

 



112/2016 

WARSZTATY 
EDUKACJI 
TEATRALNEJ ABC 
TEATRU 

  Zespół Babiniec  

przyjęty 

 

113/2016 

PROMOWANIE 
LOKALNYCH 
PRODUKTÓW Z 
WYKORZYSTANIEM 
TRADYCYJNYCH 
PRZEPISÓW 
POPRZEZ 
WARSZTATY 
KULITARNE I 
IMPREZY 
INTEGRACYJN 

STOWARZYSZENI
E GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W 
WOLI MIELECKIEJ 

  

przyjęty 

 

114/2016 
Z kulturą w świat - 
Kalina w drodze. 

  Kalina 

przyjęty 

 

115/2016 

Wspólnie możemy 
więcej -integracja gmin 
bieszczadzkich 
poprzez wspólne 
szkolenia i działania 
promocyjne 

Stowarzyszenie 
Sołtysów Powiatu 
Bieszczadzkiego 

  

przyjęty 

 

116/2016 

WSPARCIE na 
STARCIE - 
doposażenie młodego 
stowarzyszenia w celu 
wsparcia potencjału 
realizacji zadań 
statutowych. 

Towarzystwo 
Miłośników 
Starówki Mieleckiej 

  

przyjęty 

 

117/2016 

Modernizacja - 
Rewitalizacja kortu 
tenisowego przy 
Szkole Podstawowej  
im. ks. W. Świdra w 
Czarnej 
Sędziszowskiej 

  
Razem dla Czarnej 
Sędziszowskiej 

do poprawy 

Błędnie podany dzień 
miesiąca. 

118/2016 Klub "OAZA"    Niezłomni 

przyjęty 

 

119/2016 
MODELARSTWO - 
NASZA PASJA 

  
MŁODZI 
MODELARZE 

przyjęty 
 

120/2016 
Ratujmy naszą 
tradycję i kulturę 

  
Zespół Ludowy 
Górniacy 

przyjęty 
 

121/2016 
Podróż sentymentalna 
w dawne czasy 

  Działające kobitki 

przyjęty 

 

122/2016 

Zdrowszy i bardziej 
wysportowany strażak 
z Kańczugi - 
bezpieczniejsi 
mieszkańcy gminy i 
powiatu. 

  

Wsparcie 
mieszkańców dla 
Strażaków 
Ochotników z 
Kańczugi 

do poprawy 

Błędnie podany dzień 
miesiąca. 

123/2016 

Sprawne ręce - dobry 
smak - 
dwupokoleniowa 
wymiana doświadczeń 
w zakresie: rękodzieło 
- kulinaria. 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Bobrówce 

przyjęty 

 



124/2016 

Promocja 
Stowarzyszenia oraz 
przygotowanie i 
realizacja letniego 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży z KPW 
"Nasz Dom" 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 
Rodzinie "Nie bądź 
obojętny" 

  

przyjęty 

 

125/2016 

To co piękne nie 
przeminie - POWRÓT 
do LWOWA z 
BAŁAKIEM w TLE    

   Bemol 

przyjęty 

 

126/2016 
Gogołowskie 
FITNESSOWO 

  
Dziarscy 
Realizatorzy 

przyjęty 
 

127/2016 

OSOBLIWOŚCI 
BIESZCZADZKIEGO 
PARKU 
NARODOWEGO - 
POZNAWANIE 
PODKARPACIA 

    Senior - wojaże 

odrzucony 
Wniosek został 
złożony na 
niewłaściwym 
formularzu (formularz 
wniosku z 2015 roku).  

128/2016 
SENIORZY DBAJĄ O 
SWOJE ZDROWIE 

KLUB SENIORA W 
RUDNIKU NAD 
SANEM 

  

przyjęty 

 

129/2016 
Nauka i doskonalenie 
gry w szachy. 

  
Brzozowska Grupa 
Szachowa 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

130/2016 Aktywne lato   DLA DZIECI 
przyjęty 

 

131/2016 
Zagospodarowanie 
terenu wokół stawu w 
Rudniku nad Sanem 

  
Przyjaciele  
wędkarstwa 

do poprawy  

Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni.  

132/2016 Akcja Bojanów czyta   
Aktywni 
Bibliotekarze 

przyjęty 
 

133/2016 

Od zabawy i słuchania 
do czytania - zajęcia 
aktywizujące w 
bibliotece 

  
Klub Przyjaciół 
Biblioteki 

przyjęty 

 

134/2016 
Profilaktyka metodą 
dramy 

  Dobre Życie  
przyjęty 

 

135/2016 

Ożywić Bieszczadzkie 
pola. Myśliwi i 
młodzież na pomoc 
przyrodzie. 

  
Myśliwi z pomocą 
zwierzynie drobnej 

przyjęty 

 

136/2016 

POWRÓT DO 
NATURY W 
PRZEDSZKOLU 
"BAJKA" 

  NATURALNI 

przyjęty 

 

137/2016 
Wygraj słowem a nie 
pięścią. Czyli nauka 
mediacji! 

  Grupa RR 

przyjęty 

 



138/2016 

BACHÓRZECKIE 
HISTORIE W 
RYSUNKU, TAŃCU, 
TEATRZE, 
LEGENDZIE I 
ZABAWIE 

STOWARZYSZENI
E "WARTO MIEĆ 
MARZENIA" 

  

przyjęty 

 

139/2016 
SieDzieje w Łękach 
Górnych. 

  
Aktywni dla Łęk 
Górnych 

przyjęty 
 

140/2016 

Bieszczadzka 
metropolia w 
obiektywie - warsztaty 
fotograficzne 

  
Młodzi dla 
Bieszczad 

przyjęty 

 

141/2016 

Tymczasem - 
stawiamy na rozwój 
działalności Fundacji 
Rzeszowskiej 

Fundacja 
Rzeszowska 

  

przyjęty 

 

142/2016 Konno przez historię   DRAGONI 

przyjęty 

 

143/2016 

Multimedialny zielnik 
czyli oko 
rzeczywistości na florę 
Cieszanowa i otuliny 
turystycznej. 

    

przyjęty 

 

144/2016    40+ aktywni i zdrowi   Aktywni na plus 
przyjęty 

 

145/2016 

CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE JECIE - 
PODTRZYMANIE 
LOKALNEJ 
TRADYCJI 
KULINARNEJ 

  
Rada Rodziców i 
Nauczyciele SP 
Tarnogóra 

przyjęty 

 

146/2016 
Działania animacyjno - 
wokalne dla dzieci 

  
Działamy RAZEM 
dla Dzieci 

przyjęty 

 

147/2016 
Inspiracje (z) 
Lubaczowem 

  
Animatorzy 
kreatywności 

przyjęty 
 

148/2016 
GIGA ŻYCIE, czyli 
aktywni po 
czterdziestce 

  
Razem dla 
Witoszyniec 

przyjęty 

 

149/2016 

Dla każdego coś 
fajnego- świetlica dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych 

  
KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W 
CHŁOPICACH  

przyjęty 

 

150/2016 
Integracja 
międzypokoleniowa po 
przez taniec i piosenkę 

  
Animatorki kultury i 
tradycji 

przyjęty 

 

151/2016 " Jedz i żyj zdrowo"   Zdrowi bo aktywni 
przyjęty 

 

152/2016 
ZMIEŃMY SIEBIE A 
ZMIENI SIĘ ŚWIAT 
WOKÓŁ NAS 

  
grupa inicjatywna 
Czarna Dolna 

przyjęty 

 

153/2016 
Połączył nas 
Rummikub 

  Rummikub 
przyjęty 

 

154/2016 

Stalowowolskie 
eliminacje na 
Mistrzostwa Polski w 
Speed-ball 

  
Speed-ball Stalowa 
Wola 

przyjęty 

 



155/2016 
Szybowce powróciły 
do Ustjanowej 

  Mundurowi 
przyjęty 

 

156/2016 
Integracyjna Liga 
Rodzinna LaserTAG  

  grupa inicjatyw  
przyjęty 

 

157/2016 
Za górami, za lasami, 
leżą Krzaki z talentami 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Rozwoju i Edukacji 
Dzieci przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej im. 
Orła Białego w 
Krzakach 

  

przyjęty 

 

158/2016 

 Śladami wielkich 
Polaków na 
Podkarpaciu-poradnik 
dla rodzin o 
zainteresowaniach 
turystycznych 

  Lokalni  turyści 

przyjęty 

 

159/2016 Alma Mater Carpathia   Ekoturystyczni przyjęty  

160/2016 

Dla dziecka nauka 
pływania zwiększa 
potencjał jego 
prozdrowotnego 
zachowania - 
umiejętności, 
profilaktyka, wolny 
czas. 

    

przyjęty 

 

161/2016 

Stowarzyszenie DBM 
BYK  regionalną 
organizacją dla 
pasjonatów motocykli. 

DYNOWSKIE 
BRACTWO 
MOTOCYKLOWE - 
BYK 

  

przyjęty 

 

162/2016 "Owoce w pierogach"   "Inicjatorki" 
odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  
Wnioski w innym 
formacie (np.  
jpeg, skany 
oryginalnego wniosku, 
zdjęcia) nie są 
rozpatrywane. 

163/2016 
"Przygoda na 
Kresach"  

  Grupa "Kreatywni" 

przyjęty 

 

164/2016 
Regionalny Dzień 
Kacapoła łączy 
pokolenia i tradycję 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w  
Harklowej  

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

165/2016 

"Gotujmy i pieczmy z 
regionalnych 
przepisów naszych 
babć"  

Stowarzyszenie 
KGW Wolanki 

  

przyjęty 

 

166/2016 
Upiększamy i 
edukujemy Mielec - 
mural osiedlowy 

  
Stowarzyszenie 
Odrodzony Mielec 

przyjęty 

 



167/2016 

Uporządkowanie oraz 
zabezpieczenie 
cmentarza i cerkwiska 
w Czarnej Dolnej. 

  
Lokalna Grupa 
Działania Sołectwa 
Czarna Dolna 

przyjęty 

 

168/2016 Młodzi ambitni…   Jesteśmy dla was 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Błędny nr PESEL 

169/2016 

Aktywizacja osób 
niepełnosprawnych z 
Parafii w Czarnej 
Górnej 

  
Parafialna grupa 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych 

przyjęty 

 

170/2016 
TAŃCZYMY BO 
LUBIMY 

  
TANCERZE 
JAKICH MAŁO 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

171/2016 
Nowa Sarzyna biega 
(z głową) 

  
Nowosarzyńska 
Grupa Biegowa 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  
 
Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

172/2016 
Trzej muszkieterowie 
w akcji  

  
Aktywne chłopaki z 
Łodyny 

przyjęty 
 

173/2016 

By ich przyszłość była 
lepsza - organizacja 
wypoczynku 
połączona z 
racjonalnym i zdrowym 
żywieniem. 

  
Mamy - dzieciom 
niepełnosprawnym 

przyjęty 

 

174/2016 
"Żeby zebrać trzeba 
zasiać..." 

"STOWARZYSZEN
IE MIŁÓŚNIKÓW 
OLSZANICY I 
OKOLIC" W 
OLSZANICY 

  

przyjęty 

 

175/2016 
Kalejdoskop Kultur 
Wschodnich (KKW) 

    
do poprawy Brak nazwy grupy 

nieformalnej. 

176/2016 

"CZAS NA 
AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNĄ II - 
badminton oraz nordic 
walking - to jest to " 

  AKTYWNI 

przyjęty 

 



177/2016 

W zdrowym ciele 
zdrowy duch. Zumba i 
pilates dla 
mieszkańców gminy 
Błażowa. 

  
Aktywni 
Błażowianie 

przyjęty 

 

178/2016 "Życia mała garść" 

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju 
dzieci i młodzieży 
"Razem możemy 
więcej" w Trześni 

  

przyjęty 

 

179/2016 

Zioła  z naszych pól, 
łąk i lasów w kuchni 
oraz domowej 
apteczce  

  Aktywni emeryci  

przyjęty 

 

180/2016 
Piechotą dla Polski - 
śladami kurierów 
beskidzkich AK 

  Odkrywamy historię 

przyjęty 

 

181/2016 
Tu mieszkamy, tu 
działamy. 

  
Razem dla 
Rudawki 

przyjęty 
 

182/2016 
Pokolenia Razem - 
Zawsze Bezpieczniej 

Stowarzyszenie IFK 
KYOKUSHINKAI 
KARATE "DAN" w 
Medyce 

  

przyjęty 

 

183/2016 
TEATR JEST W NAS 
60+ 

  
SOCJALNI Z 
PASJĄ 

przyjęty 
 

184/2016 
"Ruch to zdrowie" - 
promocja 
Stowarzyszenia Fortis 

Stowarzyszenie 
Fortis 

  

przyjęty 

 

185/2016 
Od przedszkolaka do 
fotomaniaka 

  haczow24 
przyjęty 

 

186/2016 

Rozwój organizacji - 
Instytut Polityki 
Energetycznej im. 
Ignacego 
Łukasiewicza 

Instytut Polityki 
Energetycznej im. 
Ignacego 
Łukasiewicza 

  

przyjęty 

 

187/2016 
WIECZORKI Z 
HISTORIĄ -  ZAŁUŻ 
WCZORAJ I DZIS 

  
Aktywni 
Mieszkańcy Załuża 

do poprawy Niepoprawny nr KRS i 
błędna data rejestracji 
podmiotu 
pośredniczącego. 

188/2016 
Odpocząć w Puszczy 
Sandomierskiej - 
edukacja i rekreacja 

  
Strażnicy Puszczy 
Sandomierskiej 

przyjęty 

 

189/2016 
"Piękno regionu 
zawarte w sztuce" 
plener malarski 

  Klub Seniora  

przyjęty 

 

190/2016 
"aktywni żyją dłużej" - 
wycieczka turystyczno-
krajoznawcza. 

  Klub Seniora 

przyjęty 

 

191/2016 

AKTYWNIE W 
ZGODZIE Z NATURĄ 
SPĘDZAJMY 
WSPÓLNIE CZAS! 

Stowarzyszenie 
NOVINY 

  

odrzucony 
Wnioskowana kwota 
dotacji przekracza 5 
tys. zł. 

192/2016 
Śladami historii - 
krzewiąc patriotyzm. 

  PEDAGODZY 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 



dni. 

193/2016 
Działajmy razem a 
zrobimy więcej 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Łukawica Gminy 
Lesko 

  

przyjęty 

 

194/2016 
Wsparcie dla Młodych 
Liderów. 

Fundacja Klub 
Młodych Liderów 

  

przyjęty 

 

195/2016 
"Patriotyzm dziś 
przyszłością jutra"" 

  "Grupa 3" 
przyjęty 

 

196/2016 

  Podtrzymać tradycję - 
działanie na rzecz 
Grupy Śpiewaczej i 
edukacji muzycznej 
młodzieży w 
Krzemienicy  

  "Krzemieniczanki" 

przyjęty 

 

197/2016 Mali Wielcy Odkrywcy 
Stowarzyszenie 
Aktywni Razem 

  
przyjęty 

 

198/2016 
Jeśli lubisz miód – 
chroń z nami pszczeli 
ród 

  
Pracowici jak 
pszczoły 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

199/2016 

Powołanie Izby 
Pamięci Kobiety 
Wiejskiej w 
Krzemienicy 

  
Twórcy  Izby 
Pamięci Kobiety 
Wiejskiej 

przyjęty 

 

200/2016 

W kręgu twórczości 
Krzysztofa Zanussiego 
- spotkanie z 
reżyserem. 

  
Filmowcy i 
historycy 

przyjęty 

 

201/2016 
"Co było, a nie jest 
wPISZE! się w rejestr" 

Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet 

  

przyjęty 

 

202/2016 
Pewny start w dorosłe 
życie. 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu 
Dziecka "Hanka" 

  

przyjęty 

 

203/2016 
Wysportowana, 
aktywna i zdrowa  
kobieta  

  Aktywne kobiety 

przyjęty 

 

204/2016 Żyjmy razem  i wesoło    
Aktywne sołectwo 
Kamionka 

przyjęty 
 

205/2016 
"Żyjemy żeby biegać. 
Biegamy żeby żyć" 

  
Biegomania 
Lubaczów 

przyjęty 

 

206/2016 
Taniec integruje, bawi, 
rozwija. 

  
Roztańczone 
mamy. 

przyjęty 
 

207/2016 Kwiaty Polskie   KAMA 
przyjęty 

 

208/2016 Targi za koniem. 
Stowarzyszenie 
Bieszczady z siodła 

  
odrzucony Inicjatywa trwa krócej 

niż 60 dni. 

209/2016 
Wiedza o miodzie z 
korzyścią dla zdrowia. 

  
Pszczelarze Ziemi 
Krośnieńskiej 

odrzucony Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

210/2016 

Adaptacja lokalu na 
potrzeby działalności 
Fundacji Gniazdo i 
lokalnej społeczności. 

Fundacja Gniazdo 
na rzecz wspierania 
"małych ojczyzn" 

  

przyjęty 

 



211/2016 

"Animacje na wesoło, 
każdą roku porą"-
kreowanie 
prawidłowych postaw 
młodego pokolenia do 
życia w społeczności 
lokalnej 

  AniMMki 

przyjęty 

 

212/2016 
Wiedza o miodzie z 
korzyścią dla zdrowia. 

  
Pszczelarze Ziemi 
Krośnieńskiej 

przyjęty 
 

213/2016 

Chronimy od 
zapomnienia 
dziedzictwo lokalne - 
kulinaria, poprzez 
przekazanie wiedzy i 
umiejętności dzieciom 
i młodzieży  

  
Przekażmy to 
czego nas MAMY 
nauczyły 

odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  

214/2016 
Zakładamy 
mikrowinnice w gminie 
Domaradz 

  
Prekursorzy 
winiarstwa w 
gminie Domaradz 

przyjęty 

 

215/2016 
Śpiew, taniec i dobre 
jadło z Zespołem 
Jagoda 

  Zespół Jagoda 

przyjęty 

 

216/2016 

"Questturystyka, jako 
innowacyjna forma 
prezentacji 
dziedzictwa kulturowo-
przyrodniczego 
Ustrzyk Dolnych" 

  Questprzewodnicy 

przyjęty 

 

217/2016 
 "Twórcy z Wsi 
Łańcuckiej"  

  
Kobiety -razem dla 
tradycji 

odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  

218/2016 

"Z górki dla Skopowa" 
-  aktywizacja 
mieszkańców wioski w 
kierunku 
wykorzystania jej 
potencjału 
turystycznego. 

  
"RAZEM  dla 
Skopowa" 

przyjęty 

 

219/2016 
STAWIAMY NA 
SPORT 

  
Nauczyciele ZSP w 
Wólce Grodziskiej 

przyjęty 
 

220/2016 

"W zdrowym ciele - 
duch Polaka czyli jak 
rowerem poznać 
naszą historię" 

  
Rowerowa 
Kamionka 

przyjęty 

 

221/2016 
Historia mojego kraju 
w artystycznej 
odsłonie. 

  Sami Swoi 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

222/2016 
Dzieci w świecie 
przyrody 

  

Rodzice uczniów 
Filialnej Szkoły 
Podstawowej w 
Starym Żmigrodzie  

przyjęty 

 

223/2016 
Znajdź swoją pasję -  
aktywizujące zajęcia 
dla seniorów 

  
Razem dla 
Seniorów 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  



 
Błędny nr KRS 
organizacji podmiotu 
pośredniczącego. 

224/2016 
Warsztaty wokalno-
instrumentalne 

  Schola Krosno 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

225/2016 Żyj zdrowo i sportowo! 

Stowarzyszenie 
Kutury Fizycznej 
"Gimnazjon" 
Chłopice 

  

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

226/2016 

Wakacyjne spotkania 
integracyjne dla 
mieszkańców i 
miłośników 
Podzamcza 

  Lenkówka 

przyjęty 

 

227/2016 

Zakup sprzętu 
biurowego i  
wyposażenia salki 
edukacyjnej, 
związanego z 
obszarem działania 
organizacji. 

Stowarzyszenie 
Rodzin Dzieci 
Niepełnosprawnych 
"Sezamki" 

  

przyjęty 

 

228/2016 
Ogródki ziołowe dla 
pszczół 

Fundacja "Zielona 
Arka" 

  
przyjęty 

 

229/2016 

"Świat w obiektywie" - 
warsztaty 
fotograficzne, plener, 
wystawa. 

Stowarzyszenie 
Kulturalno - 
Społeczne " 
TRATWA" 

  

przyjęty 

 

230/2016 
Dobry warsztat na 
pewnym gruncie 

  Pasja 
przyjęty 

 

231/2016 

"WIECZORNICE 
,TAJEMNICE -
WECZORNYCI, 
TAJEMNYCI..." 

  Zespół "Śpiwanka" 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  
 
Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

232/2016 
 KLUB AKTYWNEGO 
SENIORA 50 + 

  AKTYWNI 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  
 
Wnioskodawca nie 



uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

233/2016 
Tradycje łemkowskiej i 
pogórzańskiej kultury 
w Myscowej 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Myscowej 

przyjęty 

 

234/2016 
Zajęcia z aerobiku dla 
społeczności lokalnej 
w Pawłosiowie 

    

do poprawy 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

235/2016 
„Międzygminny fitness 
mobilny”   

Fitway 
odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  

236/2016 
Łączymy pokolenia - 
podtrzymujemy 
tradycje. 

  
Klub Seniora 
"Radość Życia" 

przyjęty 

 

237/2016 

Bądź aktywny 
fizycznie! Zatroszcz 
się o zdrowie, figurę, 
samopoczucie i lepsze 
jutro. Be active, slim & 
fit! 

  
Active Group - 
Aktywni dla sportu i 
zdrowia 

przyjęty 

 

238/2016 Myśl w tańcu   Simply Swagg 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

239/2016 
Zdrowe potrawy dla 
naszych rodzin 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Świątkowej 

przyjęty 

 

240/2016 
CIERPISZ WIEŚ W 
POWIECIE 
ŁAŃCUCKIM 

  
Razem dla 
Cierpisza 

przyjęty 

 

241/2016 
Tanecznym krokiem 
przez życie 

  Tancerki 
przyjęty 

 

242/2016 
I Bieszczadzki Plener 
Malarski i Rzeźbiarki w 
Cisnej  

  POLANKA 

przyjęty 

 

243/2016 

ZAMIAST SIEDZIEĆ 
ZNÓW NA KOMPIE 
NA BASENIE SIĘ 
WYKĄPIE 

  
PŁYWAKI Z 
NASZEJ PAKI 

przyjęty 

 

244/2016 

Utworzenie i 
prowadzenie grupy  
wsparcia dla rodzin 
dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi. 

  

Koło rodziców 
dzieci z 
zaburzeniami 
rozwojowymi 

przyjęty 

 

245/2016 

Ocalić od 
zapomnienia- o 
kultywowaniu i 
upamiętnianiu tradycji i 
lokalnych obrzędów  

  Aktywni dla Łączek  

odrzucony 

Przekroczone ramy 
czasowe realizacji 
inicjatywy. 



246/2016 

Warsztaty 
terapeutyczne dla 
rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej 
związanej z 
niepełnosprawnością 
dziecka. 

  Grupa SEZAM 

przyjęty 

 

247/2016 
„Warsztaty historyczne  
-  Jestem Patriotą”  

  

Grupa 
Rekonstrukcji 
Historycznej 
"PIAST" 

odrzucony Wnioskowana kwota 
dotacji przekracza 5 
tys. zł. 
 
Błędny nr KRS 
podmiotu 
pośredniczącego. 
 
Dane osób podmiotu 
pośredniczącego 
niezgodne z KRS. 

248/2016 

Z nami poczujesz 
bluesa - warsztaty i 
punkt porad 
muzycznych 

  Bluesomaniacy 

przyjęty 

 

249/2016 
Sportowa Akademia 
Bobasa 

  
Razem dla 
Maluchów 

przyjęty 
 

250/2016 
"Gdzie słyszysz śpiew, 
tam idź - tam dobre 
serca mają…” 

  

" Koło Gospodyń 
Wiejskich z 
MIASTA 
Rzeszowa" 

przyjęty 

 

251/2016 

Portal turystyczno-
informacyjny dla 
Gminy Ulanów, rozwój 
dziennikarstwa 
obywatelskiego 

  Lider Turysta 

przyjęty 

 

252/2016 
Mamy z klasą (szóstą) 
trzymają formę 

  
Mamy z klasą 
(szóstą) 

przyjęty 

 

253/2016 
Grupa teatralna 
"Nasze pokolenia" 

  
Grupa nieformalna 
rodziców z 
Bobrówki 

przyjęty 
 

254/2016 

Zakup sprzętu i 
wyposażenia na rzecz 
Łańcuckiego Centrum 
Wsparcia i Pomocy 
osobom z problemem 
alkoholowym 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
„KROKUS”  

  

przyjęty 

 

255/2016 

 W DOLINIE POTOKU 
GŁĘBOKIEGO-
HISTORIA 
ZATWARNICY 

  
 RADA SOŁECKA 
ZATWARNICY 

przyjęty 

 

256/2016 
Akademia Młodego 
Inżyniera 

  
Nasze dzieci 
przyszłością 
Handzlówki 

przyjęty 

 

257/2016 

Odrestaurowanie 
Krzyża 
grunwaldzkiego i 
poprawa estetyki 
terenu. 

  
Grupa nieformalna 
– Podgóra 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

258/2016 "Dla pamięci"   Stulecie 
przyjęty 

 

259/2016 Aktywna młodzież. 

Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju 
Jankowiec " 
Działamy Razem" 

  

przyjęty 

 



260/2016 

NAŁADOWAĆ 
AKUMULATORY -  
BYĆ DOBRYM 
ŚWIADOMYM 
RODZICEM 

  
DOBRA 
INICJATYWA 

przyjęty 

 

261/2016 "Rozwiń skrzydła" 
Stowarzyszenie 
"Razem możemy 
więcej" 

  

przyjęty 

 

262/2016 
Remont kapliczki i 
poprawa estetyki 
terenu. 

  
Grupa nieformalna 
- chronimy nasze 
dziedzictwo 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

263/2016 

Podarujmy dzieciom 
radość - piłka nożna 
dla "Młodych 
Wilczków" 

  
Rodzice "Młodych 
Wilczków" 

przyjęty 

 

264/2016 

AIKIDO nie tylko 
sztuka walki, ale też 
sztuka życia - 
organizacja 
warsztatów  

  Grupa Aikido  

przyjęty 

 

265/2016 

Masz "SZANSĘ" na 
zdrowie, bądź 
nowoczesny wybierz 
aktywny tryb życia z 
ulubionym sportem. 

Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 
ŚZANSA Żurawica 

  

przyjęty 

 

266/2016 
Z szachami za pan 
brat! 

  Lokalni aktywiści 
przyjęty 

 

267/2016 

Zakup sprzętu 
biurowego i 
niezbędnego 
wyposażenia salki 
edukacyjnej, 
związanego z 
obszarem działania 
organizacji 

Stowarzyszenie 
Rodzin Dzieci 
Niepełnosprawnych 
"Sezamki" 

  

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

268/2016 Wakacyjna Przygoda    
Młode Wielkie 
Serce 

przyjęty 

 

269/2016 Sztuka popołudniami   
Grupa rozwoju 
Torek 

przyjęty 

 

270/2016 
Z rowerem można 
wszędzie 

  Klęczańscy cykliści 
przyjęty 

 

271/2016 
Bajkoterapia - 
zrozumieć lepiej świat 

  Terapeuci dzieciom 

przyjęty 

 

272/2016 
Ruch to zdrowie każdy 
kijek Ci to powie. 

  
Miłośniczki Nordic 
Walking  

przyjęty 
 

273/2016 

Profilaktyka anty 
alkoholowa,  anty 
narkotykowa i anty 
internetowa  w 
Zespole Szkół w 
Lutowiskach 

  
Profilaktyka  
bieszczadzka 

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 



274/2016 
Nordic Walking szansą 
i ścieżką po zdrowie i 
sukcesy sportowe  

  
Animatorki Nordic 
Walking 

odrzucony 
Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

275/2016 
"Dzień dobry" 
Światowe Dni 
Młodzieży 

  
Grupa Inicjatyw 
Różnych 

przyjęty 

 

276/2016 
Pamiętamy! Historia 
dostępna. 

  
Technologie dla 
Tradycji 

przyjęty 

 

277/2016 

" Z NAMI ZDROWO, 
WESOŁO, 
BEZPIECZNIE I 
POŻYTECZNIE" 

  
AKTYWNE 
NOWOSIELCZANK
I 

przyjęty 

 

278/2016 
Mali Herosi-zajecia dla 
dzieci z dysfunkcjami. 

  
Inicjatywa Mądre 
Mamy 

przyjęty 

 

279/2016 
Damą być... czyli czas 
aktywności kobiet 
mieszkających na wsi 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

280/2016 Aktywna młodzież.   
Przyjaciele OSP 
Wolica 

odrzucony Wniosek został 
złożony na 
niewłaściwym 
formularzu. Wnioski w 
innym formacie (np.  
jpeg, skany 
oryginalnego wniosku, 
zdjęcia) nie są 
rozpatrywane. 

281/2016 
Nordic Walking szansą 
i ścieżką po zdrowie i 
sukcesy sportowe  

  
Animatorki Nordic 
Walking 

przyjęty 

 

282/2016 

Wspólne spotkania 
przy śpiewie 
sposobem na 
aktywizacje seniorów. 

  
Zespół Śpiewaczy 
Woliczanki 

odrzucony Wniosek został 
złożony na 
niewłaściwym 
formularzu. Wnioski w 
innym formacie (np.  
jpeg, skany 
oryginalnego wniosku, 
zdjęcia) nie są 
rozpatrywane. 

283/2016 
Ogólny turniej wiedzy 
pożarniczej 

  Janosik 
przyjęty 

 

284/2016 RAZEM SILNIEJSZE     

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

285/2016 Od rutyny do kurtyny   MiVida 
przyjęty 

 



286/2016 

Kultura muzyczna dla 
każdego - organizacja 
warsztatów 
muzycznych oraz 
koncertu 

Stowarzyszenie 
Orkiestra Dęta w 
Błażowej 

  

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

287/2016 
Aktywne soboty dla 
maluszków 

  Kreatywni rodzice 

przyjęty 

 

288/2016 

Z tradycji obrzędowej i 
kulinarnej przodków w 
nowoczesną i aktywną 
wieś. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Hnatkowice 
"Razem do Celu" 

  

przyjęty 

 

289/2016 
Bieszczadzkie smaki - 
kuchnia Bojków i 
Łemków. 

  
Sympatycy Tradycji 
Pasterskich 

przyjęty 

 

290/2016 
Dobry start - szansą 
na sukces 

STOWARZYSZENI
E SPOŁECZNIE 
AKTYWNI NA 
RZECZ  
ROZWOJU 
PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEG
O W RADYMNIE 

  

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

291/2016 Celni w działaniu 

Stowarzyszenie 
Podkarpacka Strefa 
Edukacji i Kultury 
"Wstęp Wolny" 

  

przyjęty 

 

292/2016 

PIEŚNI 
DZIADOWSKIE - 
WARSZTATY Z 
PIÓREM I LIRĄ 
KORBOWĄ 

  
SYMPATYCY KINA 
KOŃKRET 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

293/2016 
SZKOLNY OGRÓD 
SENSORYCZNY 

Stowarzyszenie 
"Dobry Start - 
Dobra Przyszlosc" 

  

przyjęty 

 

294/2016 
ZDROWO I NA 
SPORTOWO 

  
"Sportem Łączmy 
Pokolenia" 

odrzucony Wnioskodawca jest 
nieuprawniony  
do udziału w 
Konkursie. Brak 
danych osób 
reprezentujących 
grupę nieformalną.  

295/2016 

Przekazanie_i_rozprop
agowanie_w_społecze
ństwie_gminy_tradycji
_związanej_z 
tradycyjnym 
_tańcem_i_specyfiką_t
ańczenia 

  

"Z tańcem przez 
Gminę  Markowa" 
Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca 
Markowianie  

przyjęty 

 

296/2016 

Kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy dla 
strażaków - 
ratowników OSP.  

  
Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Jaworniku 

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

297/2016 

Szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy dla 
mieszkańców sołectwa 
Poreby Wolskie.  

  
Nieformalna Grupa 
Porębianie 

przyjęty 

 



298/2016 

"Rehabilitacja - fitness 
- teatr" - zajęcia 
rehabilitacyjno-
integracyjne dla 
niepełnosprawnej 
młodzieży i ich 
rodziców 

  
Przyjaciele 
integracji 

przyjęty 

 

299/2016 
Aktywność sportowa - 
inwestycja w zdrowie  

  Aktywni liderzy 
do poprawy Nie uzupełniono 

danych podmiotu 
pośredniczącego. 

300/2016 

Budujemy Pomosty 
Karpat-diagnozę, 
strategię, wizerunek, 
platformę 
współdziałania dla 
lokalnej społeczności. 

Fundacja Pomosty 
Karpat 

  

przyjęty 

 

301/2016 Active Live   Aktywne Kobiety przyjęty  

302/2016 
Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się 
cały świat. 

  
Bieszczadzka 
Alternatywa Czasu 
Wolnego Dzieci 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Brak aktywnego 
formularze PDF (błąd 
techniczny). 

303/2016 Zachwyceni tradycją   Miłośnicy Tradycji 
przyjęty 

 

304/2016 

Bieszczadzki Pomost 
Kulturowy - Stańkowa 
wsią wielo 
pokoleniową 

  
Koło Gospodyń wsi 
Stańkowa 

do poprawy 
Brak aktywnego 
formularze PDF (błąd 
techniczny). 

305/2016 

Zmiana roli to projekt  
napisany z myślą o 
uczniach 
wymagających 
szczególnego 
wsparcia, odrzuconych 
przez grupę 

  SUPER TIME 

przyjęty 

 

306/2016 
ABC psiego 
wolontariusza  

  Psi Azylek  
przyjęty 

 

307/2016 Dopóki masz wybór   Tu i teraz 
przyjęty 

 

308/2016 
Z teatrem na 
"Wigraszek" 

  Teatralni rodzice 
przyjęty 

 

309/2016 

Profilaktyka anty 
alkoholowa,  anty 
narkotykowa i anty 
internetowa  w 
Zespole Szkół w 
Lutowiskach 

  
Profilaktyka  
bieszczadzka 

przyjęty 

 

310/2016 

Rozwój Klubu 
Biegacza poprzez 
zachęcenie do 
wspólnej aktywności, 
organizowanie akcji 
"Biegaj z nami" i starty 
w zawodach 

  
Klub Biegacza "Jak 
nie MY to kto?" 
Ropczyce 

przyjęty 

 



311/2016 

Uczymy pomagać i 
dbać o zdrowie- 
pierwsza pomoc, 
sport, zdrowe jedzenie 
kluczem do 
długowieczności  

  Inicjatywni 

do poprawy 

Dane podmiotu 
pośredniczącego 
niezgodne z KRS. 

312/2016 
Święto Dziecięcych 
Uśmiechów 

  Aktywni rodzice 

przyjęty 

 

313/2016 

Poprawa warunków 
technicznej obsługi 
dźwiękowej 
inscenizacji i 
przedstawień.   

  
RAZEM 
TWORZYMY 
KULTURĘ  

odrzucony 

Inicjatywa trwa krócej 
niż 60 dni. 

314/2016 

Potyczki z językiem - 
wspieramy rozwój 
mowy na starcie w 
szkole. 

  
Grupa wsparcia 
Dąbrówki 

przyjęty 

 

315/2016 

Odpoczywamy 
wspólnie i kulturalnie - 
zapewnienie 
mieszkańcom wsi 
Koziarnia możliwości 
kontaktu z kulturą 
wysoką. 

  ABC - Koziarniaczki 

przyjęty 

 

316/2016 
Barwy świata - 
warsztaty rękodzieła 
artystycznego 

  Działajmy wspólnie 

przyjęty 

 

317/2016 

AKTYWNOŚĆ I 
INTEGRACJA 
DROGĄ DO 
ROZWOJU 
SPOŁECZEŃSTWA  

  
Aktywni w Gminie 
Tryńcza 

przyjęty 

 

318/2016 Wsparcie Na Starcie 
Fundacja 
"POBUDKA" 

  
przyjęty 

 

319/2016 

Gry plenerowe - 
organizacja cyklu 
spotkań dla 
mieszkańców 

  
Razem możemy 
więcej 

przyjęty 

 

320/2016 

NA PLAC ZABAW 
DZIŚ ŚPIESZYMY - 
UŚMIECHNIĘTE 
MAMY MINY! 

  
WSPÓLNIE DLA 
UŚMIECHU 
DZIECKA 

do poprawy Błędne dane podmiotu 
pośredniczącego. 
 
Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

321/2016 

Zawiązanie sekcji 
aikido i grupy 
tanecznej w 
miejscowości Laszki.  

  

Nieformalna Grupa 
Rodziców Dzieci 
Zespołu Szkół w 
Laszkach 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

322/2016 
Carving w 
Prałkowcach  

  MIW Prałkowce  
przyjęty 

 

323/2016 Bądź bezpieczny   Razem Łatwiej 

odrzucony Przekroczone koszty 
administrowania 
inicjatywą określone w 
pkt.  VI.3. regulaminu. 



324/2016 

Taniec KONTAKTuje 
w Rzeszowie - cykl 
spotkań z tańcem 
współczesnym w 
różnych odsłonach na 
terenie Rzeszowa 

  
Grupa Tańca 
Współczesnego 
Empirie 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

325/2016 

Jestem rozważny i 
odważny - nauka 
zachowań 
asertywnych dzieci i 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych.  

Stowarzyszenie 
Szóstka - Szkoła 
Marzeń 

  

odrzucony 
 Wniosek został 

złożony na 
niewłaściwym 
formularzu (formularz 
wniosku z 2015 roku). 

326/2015 

Moja mała ojczyzna. 
Wprowadzenie 
dziecka w świat 
wartości, 
kultury,tradycji i historii 
podkarpacia 

  
Aktywni 
Nauczyciele 

przyjęty 

 

327/2016 
Miłków- ocalić od 
zapomnienia 

Stowarzyszenie 
"Pomóżmy Razem" 

  

przyjęty 

 

328/2016 
Zdrowie na dwóch 
kołach 

Klub Kolarstwa 
Górskiego 
"Karpatia MTB 
Team" 

  

przyjęty 

 

329/2016 
Uczymy się ,bawimy i 
działamy wspólnie 

  
Nowosiółki - Nasza 
Mała Ojczyzna 

do poprawy 

Błędny nr PESEL 

330/2016 Bieszczadzkie skarby   Stuposianki 
przyjęty 

 

331/2016 

BRZEZINY 
"WCZORAJ - DZIŚ - 
JUTRO -BLIŻEJ 
TRADYCJI" 

  

GRUPA 
AKRYWNEJ 
INTEGRACJI - 
BRZEZINY 

przyjęty 

 

332.2016 
Biznes na luzie - 
gramy by wygrać w 
biznesie 

  Biznes na luzie 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

333/2016 Przestrzeń Twórcza   Zyj Kolorowo 

do poprawy Błędne dane podmiotu 
pośredniczącego 
(nazwisko osoby 
reprezentującej). 

334/2016 
Ocalić od zapomnienia 
- warsztaty 
bibułkarskie 

  Seniorzy młodym 

do poprawy Błędne dane podmiotu 
pośredniczącego 
(błędna data wpisu do 
KRS). 

335/2016 Przepis na aktywność   Aktywni razem 

przyjęty 

 

336/2016 Nakręć się na Tyczyn   
Grupa Miłośników 
Teatru 

przyjęty 
 

337/2016 
SUDOLANIE CZYLI 
WIOSKA ZDROWIA 

Stowarzyszenie "W 
dolinie Sanu - 
Sudolanie" 

  

przyjęty 

 

338/2016 Zdrowie w siodle   
Sympatycy 
Jeździectwa 

przyjęty 
 



339/2016 
LETNIA SZKÓŁKA 
PIŁKARSKA 

  PIŁKARZYKI 

przyjęty 

 

340/2016 Szachowe wakacje   SZACHIŚCI 
przyjęty 

 

341/2016 Bądźmy aktywni 50+  
Stowarzyszenie 
"Nasze Małkowice" 

  

przyjęty 

 

342/2016 
Integracja seniorów w 
środowisku 
zamieszkania  

Stowarzyszenie 
Rafineryjny Klub 
Seniora w Jaśle 

  

przyjęty 

 

343/2016 
  "Co pozostało z 
tamtych lat  - ocalmy 
od zapomnienia!". 

 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Jaćmierzu 

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

344/2016 
Ku pokrzepieniu serc - 
Sienkiewicz odkryty na 
nowo 

  Klub Dobrej Książki 

przyjęty 

 

345/2016 
Rękodzieło naszą 
pasją 

  Kniażyce razem 
przyjęty 

 

346/2016 Głos Seniora   

Gminny Klub 
Seniora "Złota 
Jesień" w 
Lutowiskach 

przyjęty 

 

347/2016 
Uprawiaj sport 
człowieku - niezależnie 
od wieku    

Stowarzyszenie 
Rozwoju Lokalnego 
i Pomocy 
Społecznej Góra 
Chełm 

  

odrzucony 

Brak wymaganego 
wkładu własnego. 

348/2016 

Zajęcia praktyczno-
techniczne dla dzieci i 
młodzieży z 
elementami elektroniki, 
robotyki i fizyki. 

  ZŁOTE RĄCZKI. 

przyjęty 

 

349/2016 
  "Co pozostało z 
tamtych lat  - ocalmy 
od zapomnienia!". 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Jaćmierzu 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

350/2016 
Nadzieje polskiego 
futbolu 

  
Nadzieje polskiego 
futbolu 

przyjęty 

 

351/2016 
Pies - Wierny 
Przyjaciel 

  Wierny Przyjaciel 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

352/2016 Aktywne wtorki   Aktywne w parafii 
do poprawy Błędnie zliczony 

budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

353/2016 
Rozwój Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Dąbrówce Pniowskiej 

  

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
Dąbrówka 
Pniowska 

odrzucony 
Brak wymaganego 
wkładu własnego. 

354/2016 
DOŚWIADCZENIA 
"NIE" DLA LENIA! 

  
Nieformalna grupa 
dorosłych w Górnie 

przyjęty 

 



355/2016 Z Wisłą za pan brat   Wodniacy 

przyjęty 

 

356/2016 
Spotkanie kultur w 
Stolicy Flisactwa 
Polskiego. 

  Motywacja 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

357/2016 
Rozwijanie 
kreatywności poprzez 
rękodzieło 

  
Z tradycją w 
przyszłość 

przyjęty 

 

358/2016 
Wracamy do potraw 
naszych babć i mam.   

  Aktywne KGW 

przyjęty 

 

359/2016 
Aktywujemy wieś 
Wyręby. 

  
Grupa nieformalna 
dla wsi Wyręby 

przyjęty 

 

360/2016 Gram sam   Działajmy razem 
przyjęty 

 

361/2016 

II Parafialny Festyn 
Rodzinny  - 
zintegrowanie i 
zaktywizowanie dzieci, 
młodych i rodziców z 
naszej i sąsiedniej 
parafii 

  ABP 

przyjęty 

 

362/2016 Baw się razem z nami 
Stowarzyszenie 
Kulturalne 
Proscenium 

  

przyjęty 

 

363/2016 
Recertyfikacja 
ratowników OSP  

Recertyfikacja 
ratowników 

przyjęty 

 

364/2016 PorozmawiajMY   RELATIO 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

365/2016 
Ginące zawody i 
tradycje Podkarpacia 
okiem fotografa. 

  
Grupa fotograficzna 
f-jeden 

przyjęty 
 

366/2016 

„Obce kraje 
zwiedzacie, 
miejscowych atrakcji 
nie doceniacie” 

    

do poprawy 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

367/2016 
Aktywna Słotowa-
Aktywni Słotowianie 

  
Słotowska 
Inicjatywa Łącząca 
Aktywnych  

do poprawy Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

368/2016 
Wolontariat kluczem 
rozwoju sołectwa 
Jeżowe Zagościniec. 

  
Razem dla 
Zagościńca  

odrzucony Wniosek został 
złożony na 
niewłaściwym 
formularzu (formularz 
wniosku z 2015 roku). 

369/2016 Bezpiecznie w górach   Uwaga góry 
przyjęty 

 

370/2016 Ścieżka Zdrowia   Samo życie 
przyjęty 

 



371/2016 

Obcowanie z naturą 
czyli niepełnosprawni 
promują ochronę 
nietoperzy. 

Promyk Nadziei w 
Brzostku 

  

przyjęty 

 

372/2016 

Rozwój mini-siłowni, 
organizacja gier i 
turniejów na konsolach 
dla dzieci, młodzieży i 
szkoleń z przepisów 
piłki nożnej. 

Młodzieżowe 
Stowarzyszenie 
Kulturalno-
Rekreacyjne 
"Husaria" w 
Majdanie 
Sieniawskim 

  

przyjęty 

 

373/2016 
Eliminacje do 
Mistrzostw Polski w 
Speed-ball 2016 

  Speed Pustków 

do poprawy 

Brak nr PESEL 

374/2016 

Rozwój 
Stowarzyszenia 
Przyjazna Dłoń- 
szansą na integrację i 
aktywizację dzieci i 
młodzieży z 
Rozwadowa i okolic. 

Stowarzyszenie 
Przyjazna Dłoń 

  

przyjęty 

 

375/2016 

Promocja lokalnej 
tradycji i kultury 
poprzez kształtowanie 
tożsamości 
regionalnej.  

  Działajmy razem 

przyjęty 

 

376.2016 
Turniej bez granic - 
LUBACZÓW CUP 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Football 
Academy" w 
Lubaczowie (UKS 
FAL) 

  

przyjęty 

 

377/2016 
Wyszkoleni strażacy 
ratownicy 

  Ratownicy 
przyjęty 

 

378/2016 

Wysoka Strzyżowska - 
wczoraj i dziś. 
Monografia wsi w 
postaci e-booka. 

  
Klub Przyjaciół 
Historii Wysokiej 
Strzyżowskiej 

odrzucony 
Przekroczone ramy 
czasowe realizacji 
inicjatywy. 

379/2016 
Moi Uczniowie - I 
Memoriał im. Ryszarda 
Gąbki 

  
Grupa z 
potencjałem 

przyjęty 

 

380/2016 

Halifax JP 224 - 
miejsce pamięci 
lotników i partyzantów 
Batalionów Chłopskich 

  Tarnogóra - 1944 

przyjęty 

 

381/2016 
Odnawiamy 
zapomniane 

  
Odnawiamy 
zapomniane 

przyjęty 
 

382/2016 Aktywni Niwiszczanie   
Aktywni 
Niwiszczanie 

przyjęty 
 

383/2016 

Rozwój 
Stowarzyszenia 
Przyjazna Dłoń- 
szansą na integrację i 
aktywizację dzieci i 
młodzieży z 
Rozwadowa i okolic. 

Stowarzyszenie 
Przyjazna Dłoń 

  

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

384/2016 
My się nie nudzimy, bo 
sport lubimy 

    

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  



 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej.  

385/2016 
Jadło z Krainy 
Łemków - kuchnia inna 
niż wszystkie. 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w Grabiu 

przyjęty 

 

386/2016 

Szkolenie z Pierwszej 
Pomocy 
Przedmedycznej dla 
osób niesłyszących. 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia  
Ratunkowego w 
Rzeszowie 

  

przyjęty 

 

387/2016 

Młodzi w działaniu-  
nawiązanie 
znajomości z grupą 
młodzieży z Francji w 
celu podniesienia 
znajomośćijęzyka 
angielskiego 

  
Komitet 
Organizacyjny ŚDM 

przyjęty 

 

388/2016 

Zapoznajmy się i 
razem poznajmy 
dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze naszego 
regionu. 

  
Osiedlowy Klub " 
Niezapominajki" 

przyjęty 

 

389/2016 

Rozwój 
Bieszczadzkiego 
Stowarzyszenia 
Miłośników Broni 

  
Bieszczadzkie 
Stowarzyszenie 
Miłośników Broni 

przyjęty 

 

390/2016 
Aktywni młodzi i 
seniorzy Krempnej 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Krempnej 

do poprawy 
Brak nazwy podmiotu 
pośredniczącego. 

391/2016 
Interaktywna historia 
światła i koloru 

    
do poprawy Brak nazwy grupy 

nieformalnej. 

392/2016 Łączymy pokolenia   Łączymy pokolenia 

do poprawy Błędne dane podmiotu 
pośredniczącego 
(błędna data wpisu do 
KRS). 

393/2016 

Warsztaty kulinarne - 
racjonalne żywienie 
sposobem na dobre 
samopoczucie i 
zdrowie.    

  

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Gniewczynie 
Trynieckiej  

przyjęty 

 

394/2016 
Życie sztuką – sztuką 
życia  

  Aktywne kobiety 
przyjęty 

 

395/2016 
(Nie)pamięć starych 
fotografii  

  
Ocalić od 
zapomnienia 

przyjęty 
 

396/2016 
Marka turystyczna 
"Chmiel" naszą 
szansą. 

  
CHMIELOWE 
GOSPODYNIE 

przyjęty 

 

397/2016 Nowe życie   Nowe życie 
przyjęty 

 

398/2016 
Ocalić od zapomnienia 
dawnych potraw smak 

   Lokalni Działacze 
przyjęty 

 

399/2016 
Nauka pływania - 
bezpieczna rekreacja 

  
Klub Pływacki 
Gwoździec 

przyjęty 
 

400/2016 
W zdrowym ciele 
zdrowy duch. 

    

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 



 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 
 
Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

401/2016 Wiejski Teatr Forum   
Animatorzy 
wiejskości 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

402/2016 
Taniec i rytmika dla 
zwykłego laika 

  
Mażoretki "Magia" 
w Zarszynie 

do poprawy Błędne  dane 
podmiotu 
pośredniczącego. 

403/2016 

Kultywujemy lokalną 
tradycję - 
umundurowanie Straży 
Grobowej z Tryńczy  

  
Straż Grobowa z 
Tryńczy  

przyjęty 

 

404/2016 Nasza pasieka   
Przyjaciele 
pszczelarstwa 

przyjęty 
 

405/2016 

,,Dziecko też 
Człowiek"" -  warsztaty 
profilaktyczno - 
edukacyjne dla 
uczniów, rodziców i 
nauczycieli. 

STOWARZYSZENI
E ''WSPIERAMY 
RODZINY'' 

  

do poprawy 

Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 
 

406/2016 
Plac zabaw 
"Maluszek" 

  
Razem dla 
Rudawca 

do poprawy Błędnie podany dzień 
miesiąca zakończenia 
inicjatywy. 

407/2016 
UWAGA REMONT - 
budujemy przyszłość 

Stowarzyszenie 
Mieszkańców oraz 
Sympatyków 
Ostrowa i Ziemi 
Przemyskiej 
"ADSUM" 

  

przyjęty 

 

408/2016 

Dąbrówka - 
ekologicznie-warsztaty 
promujące ekologię i 
zdrowy styl życia. 

  Aktywne 

przyjęty 

 

409/2016 Sport to zdrowie 

Uczniowski Klub 
Sportowy "Gminna 
Szkółka Piłkarska 
Bukowsko" przy 
Zespole Szkół w 
Bukowsku 

  

przyjęty 

 

410/2016 Przygoda pod żaglami   Zebra team 

przyjęty 

 

411/2016 
O swych mieszkańców 
i gości dbamy pyszne 
dania przyrządzamy  

Stowarzyszenie 
"Razem w 
Przyszłość" 

  

przyjęty 

 

412/2016 
    Maszerujemy 
krajobraz poznajemy  

  MAK 

przyjęty 

 

413/2016 

Mali Strażacy z Łęk 
Dolnych - stworzenie 
przedszkolnej drużyny 
strażackiej  

  
Aktywni dla Łęk 
Dolnych 

do poprawy Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 



414/2016 
Filmujemy i 
integrujemy.  

  

Rodzicielska grupa 
nieformalna na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 
w Starej Wsi  

przyjęty 

 

415/2016 
 Książka - kreacja na 
miarę ... wyobraźni! 

    

do poprawy 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

416/2016 
UNIWERSYTET 
RODZINNY 

  Razem2016 

przyjęty 

 

417/2016 
ReAktywacja twórcza - 
razem możemy więcej 

  
Grupa nieformalna 
"Razem" 

przyjęty 

 

418/2016 

ROWEROWYM 
SZLAKIEM 
BEZPIECZNIE Z 
DZIECIAKIEM! 

STOWARZYSZENI
E "ROWERZYSCI 
ZE STALI" 

  

przyjęty 

 

419/2016 

Dobry Start - rozwój 
Stowarzyszenia Klubu 
Młodego Strażaka w 
Cholewianej Górze 

Stowarzyszenie 
Klubu Młodego 
Strażaka 

  

przyjęty 

 

420/2016 
Festiwal Piosenki 
Patriotycznej 

  Działamy 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

421/2016 

ROZWIŃ SKRZYDŁA - 
Aktywność 
Obywatelska Osiedla 
w Nisku  - Podwolinie 

  
MŁODZI - 
AKTYWNI 

przyjęty 

 

422/2016 
Przyszłość leży w 
naszych rękach.  

  

Grupa nieformalna 
na rzecz rozwoju 
inicjatyw lokalnych 
w Starej Wsi 

przyjęty 

 

423/2016 
Miejsce spotkań - 
miejscem integracji 
rodzin i młodzieży 

  Razem w działaniu 

przyjęty 

 

424/2016 
Akademia Śpiewaka -
Śpiewać Każdy Może 

  
Towarzystwo 
Śpiewacze 

do poprawy  
Błędny nr PESEL 
 

425/2016 
BASENOWE 
PRZYGODY-HOP DO 
WODY 

  
Damy z siebie 
wszystko  

przyjęty 

 

426/2016 
Chcemy działać 
efektywniej. 

Fundacja Słodkie 
Marzenia 

  
przyjęty 

 

427/2016 Kiczera dla aktywnych   
Wypoczywaj 
aktywnie 

przyjęty 
 

428/2016 

Poprawa warunków 
sanitarnych w 
siedzibie 
Stowarzyszenia Ars 
Scientia 

    

do poprawy 

Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 



429/2016 

Kursy robotyki dla 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w 
Chmielniku. 

  
Wychowawczynie 
SP nr 2 

przyjęty 

 

430/2016 

Wydanie rocznicowej 
monografii ks. Michała 
Siewierskiego, oraz 
popularyzacja jego 
osoby w środowiskach 
lokalnych 

Fundacja Rozwoju 
"SOLID" Ropczyce 
(FR "S") 

  

przyjęty 

 

431/2016 
Nasz park - miejscem 
integracji 
wielopokoleniowej  

  

Pozytywnie 
Zakręceni 
Mieszkańcy 
Brzegów Dolnych 

przyjęty 

 

432/2016 
Przedszkolaki na 
ludowo 

  'AMT" 

przyjęty 

 

433/2016 
Rękodzieło ludowe 
wczoraj i dziś 

  
 Fantazja bez 
granic 

przyjęty 
 

434/2016 Ocalić od zapomnienia   Pokolenie 
przyjęty 

 

435/2016 
Profesjonalizm w 
służbie społecznej 

STOWARZYSZENI
E NA RZECZ 
WIEDZY I 
ROZWOJU "WIR - 
KOPERNIK" 

  

przyjęty 

 

436/2016 

Bez przeszłości nie 
można zbudować 
przyszłości - 
rewitalizacja Izby 
Pamięci 

  
Dumni ze swoich 
przodków  

przyjęty 

 

437/2016 
BITWA O STALOWĄ 
MATĘ 2016 

  Kru Gang 
przyjęty 

 

438/2016 
Przyjazna szkoła 
początkiem dorosłości 

  

Rada Rodziców 
Szkoły 
Podstawowej w 
Pakoszówce 

do poprawy 

Błędny nr PESEL 

439/2016 

Dwuwymiarowe formy 
wyrazu w malarstwie 
mieszkańców Wólki 
Podleśnej 

  Twórcze Anioły 

przyjęty 

 

440/2016 

Lekcje żywej historii. 
Aktywne, kreatywne i 
pożyteczne sposoby 
spędzania wolnego 
czasu  

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Lipnica 

  

odrzucony 

Brak wymaganego 
wkładu własnego. 
 

441/2016 
Odpoczywaj, jedz 
zdrowo i twórz 
odlotowo. 

  SZYK 

przyjęty 

 

442/2016 

Kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy dla 
strażaków - 
ratowników OSP.  

  
Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Jaworniku 

do poprawy 

Błędne dane podmiotu 
pośredniczącego. 

443/2016 

Bliżej sportu - 
zintegrować, 
uspołecznić, czynnie 
żyć 

  Niosący pomoc 

przyjęty 

 

444/2016 
Podróż w krainę 
tradycyjnego smaku 

  
Nasza markowska 
kuchnia 

przyjęty 

 



445/2016 

Coś nowego dla 
każdego, czyli 
wakacyjne przygody 
dla dzieci i młodzieży. 

  
 Grupa Nieformalna 
"Kobiety z 
pomysłem" 

przyjęty 

 

446/2016 
Zabawki edukacyjne 
wspomagające rozwój 
dzieci. 

  
Zabawki 
edukacyjne 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

447/2016 
Jubileuszowa 
Akademia 
Obywatelska 

  UKS "Tęcza" 

odrzucony Wnioskodawca jest 
nieuprawniony  
do udziału w 
Konkursie. Brak 
danych osób 
reprezentujących 
grupę nieformalną.  
 
Nie uzupełnioino 
danych podmiotu 
pośredniczącego. 

448/2016 
Bądź panią własnego 
losu 

  
Strzyżowski Klub 
Mam Power Mamy 

przyjęty 

 

449/2016 
WŁASNA DROGA DO 
SUKCESU - 
artystyczne lato  

    

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

450/2016 

WYGINAJ ŚMIAŁO 
CIAŁO, BY Z NUDĄ 
NIE PRZEGRAŁO - 
warsztaty tańca 
towarzyskiego z 
elementami baletu 

  ProDance 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

451/2016 

Sport łączy pokolenia - 
turniej rodziinny w 
piłkę nożna, gry i 
zabawy dla wszystkich 

  
Grupa wsparcia 
Piłkarskich 
Talentów 

przyjęty 

 

452/2016 
Zgrajmy się - 
powołanie i koncert 
zespołu muzycznego 

  
Grupa Inicjatyw 
Muzycznych 

przyjęty 

 

453/2016 
Pierwsza pomoc ratuje 
życie  

Centrum Inicjatyw 
Społecznych 
MOVADO 

  

przyjęty 

 

454/2016 Twórczy przedszkolak   
Przyjaciele Małego 
Nazaretu 

przyjęty 

 



455/2016 

Nadanie imienia 
szkole i renowacja 
pomnika "W hołdzie 
ofiarom..." 
(znajdującego się 
przed frontem szkoły)  

  
Utrwalenia pamięci 
śp. ks. Wojciecha i 
renowacji pomnika 

przyjęty 

 

456/2016 
Dziecięca 
Koedukacyjna 
Akademia Futbolu 

  
Aktywni rodzice na 
orliku w 
Harasiukach  

przyjęty 

 

457/2016 
Roztańczone 
Przedszkole 

  
Zarażone tańcem 
trzy 

przyjęty 
 

458/2016 
JAK RYBA W 
WODZIE 

  Kasia i przyjaciele 
przyjęty 

 

459/2016 

W poszukiwaniu 
własnej tożsamości - 
śladami historii 
Zarzecza. 

   Odkrywcy historii 

przyjęty 

 

460/2016 
Lekcja lokalnej historii 
- śladami króla 
Władysława Jagiełły  

  
Miłośnicy Lokalnej 
Historii  

przyjęty 

 

461/2016 
PATRIOTYCZNIE O 
REGIONIE 

  
STALOWI 
PATRIOCI 

odrzucony Przekroczone ramy 
czasowe realizacji 
inicjatywy. 
 
Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy. 

462/2016 

Poszerzenie 
umiejetnosci z zakresu 
udzielania pierwszej 
pomocy wsrod 
uczniow, nauczycieli i 
miezkancow 
Mechowca i Spi. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy 
Dzikowies "Nasza 
Szansa" 

  

do poprawy 

Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

463/2016 
Ropczyckie 
PlanszoGranie 

  
Klub Gier 
Planszowych w 
Ropczycach 

przyjęty 

 

464/2016 Kamienie mogą uczyć   Razem 
przyjęty 

 

465/2016 

Ocalić tradycyjne 
szkutnictwo od 
zapomnienia - 
warsztaty szkutnicze 

  
Flisacy z Ulanowa- 
mistrzowie 
szkutnictwa 

przyjęty 

 

466/2016 

„MiniEksploracje - 
aktywni rodzice 
aktywnym dzieciom" 
umożliwiają 
odkrywanie świata. 

  MiniEksploracje 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

467/2016 
Zostań "Optymistrzem" 
nauka żeglowania na 
optymistach.  

  Optymiściarze  

przyjęty 

 

468/2016 
SPORT TO ZDROWIE 
- RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ  

Stowarzyszenie 
Sportowo-
Kulturalno-
Edukacyjne 
"Kalokagatia" 

  

przyjęty 

 



469/2016 
Lubaczów wsłuchany 
w głos młodzieży! 

  
AKTYWNI DLA 
MŁODZIEŻY 

przyjęty 

 

470/2016 

SZCZĘŚLIWY I 
AKTYWNY SENIOR 
W KLUBIE 
"NIEZAPOMINAJKA" 

  NIEZAPOMINAJKI 

przyjęty 

 

471/2016 

 SKOPOWSKA 
AKADEMIA 
AKTYWNYCH 
SENIORÓW  

  
RAZEM DLA 
SENIORÓW 

przyjęty 

 

472/2016 
Jeździectwo dla 
każdego 

  Rozwój dla Stubna 
przyjęty 

 

473/2016 
QUEST O BŁAŻOWEJ 
I ZNANYCH 
BŁAŻOWIANACH 

  
Aktywni 
Błażowianie 

przyjęty 

 

474/2016 
Przez obiektyw w 
przyszłość - warsztaty 
fotograficzne 

  
KLUB KOBIET 
AKTYWNYCH 

odrzucony 
Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

475/2016 

MIESZKAŃCY 
CHAŁUPEK - CZAS 
NA WASZ 
BEZPIECZNY RUCH 

STOWARZYSZENI
E NA RZECZ 
ROZWOJU 
CHAŁUPEK 

  

przyjęty 

 

476/2016 
W kręgu tańca i 
akceptacji - Taniec 
50+.  

  Tańczacy 50+ 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

477/2016 

Spotkanie z folklorem i 
biesiadą - 150 lecie 
istnienia Kół Gospodyń 
Wiejskich 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Kuryłówce 

przyjęty 

 

478/2016 
Akademia Młodego 
Biwakowicza. 

  Aktywne 
przyjęty 

 

479/2016 

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie - 
szlakiem 5 muzeów 
Podkarpacia. 

    

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

480/2016 
Widzę znaki, wiem 
gdzie szlaki 

  
Młodzieżowa Rada 
Gminy Tyczyn 

przyjęty 

 

481/2016 
Tkactwo- sposób na 
integrację 
międzypokoleniową 

    

do poprawy 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

482/2016 
Pogotowie Mediacyjne 
dla Stalowej Woli 

Karpackie Centrum 
Rozwiązywania 
Sporów 

  

przyjęty 

 



483/2016 

Zajęcia przyrodnicze 
"Entomo-wakacje, czyli 
poznajemy i chronimy 
owady w 
Bieszczadach" 

  

Bieszczadzka 
Grupa Nieformalna 
BIESZCZADOWAD
Y 

przyjęty 

 

484/2016 

Młodzi Strażacy-
Ratownicy walczą z 
nudą we wsi 
Kielnarowa. 

  
Harcerska Grupa 
Wsparcia 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

485/2016 
Aktywizacja młodzieży 
wsi Białoboki  

  
Aktywni 
mieszkańcy 
Białobok 

przyjęty 

 

486/2016 Wyśpiewaj Jubileusz   Fani Śpiewu 
przyjęty 

 

487/2016 

Dziś jesteś 
Modelarzem, jutro 
możesz być 
konstruktorem. 

  Modelarnia 

przyjęty 

 

488/2016 
Przyjazna szkoła 
początkiem dorosłości 

  

Rada Rodziców 
Szkoły 
Podstawowej w 
Pakoszówce 

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

489/2016 Zachować w pamięci   
Pokolenie 
niezłomnych 

przyjęty 
 

490/2016 
Spotkajmy się w 
Warze 

  
Wara stawia na 
rozwój 

przyjęty 
 

491/2016 
Dla zachowania 
pamięci o przodkach 

  Działajmy razem 

przyjęty 

 

492/2016 
,,Zagroda Budziwojska 
" 

Podkarpackie 
Stowarzyszenie 
,,KUŹNIA 
TALENTÓW" 

  

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

493/2016 
AKADEMIA MAŁYCH 
NAUKOWCÓW 

  Uśmiech Dziecka 
przyjęty 

 

494/2016 
„Zajęcia z zakresu 
hipoterapii dla osób 
niepełnosprawnych”. 

  Radość życia 

przyjęty 

 

495/2016 
Teatr naszym 
gościem, naszym 
przyjacielem 

  
Grupa Teatralna 
S.A.N 

przyjęty 

 

496/2016 
JEDEN KROK DO 
HIP-HOP 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej w 
Klatkach 

  

przyjęty 

 

497/2016 
Ziołowy zakątek w 
Polanach 

  
Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Polanach 

przyjęty 

 

498/2016 
Szlak krainą miodem 
płynącą 

  
Pszczelarze 
Pilźnieńscy 

przyjęty 
 



499/2016 
WIEM, UMIEM, 
SKORZYSTAM 

Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 
Osób 
Niepełnosprawnych 
" Jesteśmy Razem 
" w Pilźnie 

  

przyjęty 

 

500/2016 
„Kawiarenka juniora i 
seniora – bis” 

  
Grabownicka 
Grupa Dobra Myśl 

przyjęty 

 

501/2016 
Kopalnictwo oczyma 
wnuków nafciarzy 

Stowarzyszenie 
Nasza Harklowa 

  

przyjęty 

 

502/2016 
POZNAĆ KORZENIE- 
TO NASZE 
MARZENIE 

  
CHĘTNI DO 
DZIAŁANIA 

przyjęty 

 

503/2016 
MAMA NA 
OBCASACH 

  
MAMA NA 
OBCASACH 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

504/2016 
Excel podstawą 
rozwoju 

  
Liderzy w świecie 
excela 

przyjęty 
 

505/2016 

PODAJ DALEJ- 
program na rzecz 
rozwoju 
podopiecznych 
Świetlicy TĘCZA przy 
MOPS w Stalowej Woli 

  TĘCZA 

przyjęty 

 

506/2016 

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie - 
Zielony zakątek na 
Straszniku w Husowie 

  
Z przyrodą na co 
dzień 

przyjęty 

 

507/2016 
Wehikułem czasu do 
początków Państwa 
Polskiego 

Stowarzyszenie 
"Aktywna Prusina" 

  

przyjęty 

 

508/2016 
 Z UŚMIECHEM I 
PIOSENKĄ PRZEZ 
TTRZECIĄ MŁODOŚĆ 

  
Zespół śpiewaczy 
przy Miejskim 
Domu Kultury 

przyjęty 

 

509/2016 
Tu mieszkam, tu 
zmieniam 

  Młodzi aktywni 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

510/2016 
Aktywnie, zdrowo i 
sportowo w Jagielle  

  Aktywne Jagiellanki  
przyjęty 

 

511/2016 

Ocalmy muzykę i 
tradycję ludową 
wspierając młode 
pokolenie. 

Stowarzyszenie 
Kapela Ludowa 
Kurasie z Lubziny 

  

przyjęty 

 

512/2016 

KIBICUJ i 
WYGRYWAJ z  
NIEBYLECKIMI 
SIATKARZAMI !!! 

  
Fani siatkarskiego 
klubu w Niebylcu 

odrzucony 

Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 



513/2016 

Trener pracy jako 
pomoc i  szansa dla 
niepełnosprawnych na 
rynku pracy 

Podaruj Miłość 
Osobom 
Niepełnosprawnym  

  

przyjęty 

 

514/2016 FIZYKA DLA SMYKA   
ZJAWISKOWI 
FIZYCY 

przyjęty 
 

515/2016 
Rusz GŁOWĄ i nie 
tylko - zaLAJKUJ 
aktywność ! 

  
Odjazdowe 
Bibliobabki 

przyjęty 

 

516/2016 
AKTYWNE DLA 
SIEBIE-AKTYWNE 
DLA INNYCH 

  
Klub Aktywnych 
Kobiet "PERŁA" 

przyjęty 

 

517/2016 W rodzinnym kręgu. 
Stowarzyszenie 
"Liposka" 

  

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Błędne dane podmiotu 
pośredniczącego. 

518/2016 

Utrzymać kurs - rozwój 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych 
Impuls. 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych 
Impuls 

  

przyjęty 

 

519/2016 Tworzymy z pasji   Stalowe Babki przyjęty  

520/2016 
Szkoła pierwszej 
pomocy 

  Ratownicy 
przyjęty 

 

521/2016 Rodzina z pomysłem    Rodzice z chatki 
przyjęty 

 

522/2016 
Wskocz na rower - II 
rajd rowerowy 

  
TGR-
Trzebowniczańska 
Grupa Rowerowa 

przyjęty 

 

523/2016 

Makagigi, nakaslyk, 
skudlać – i czego 
jeszcze nie wiemy o 
czasach naszych 
ojców 

Inkubator Inicjatyw 
Passa 

  

przyjęty 

 

524/2016 

Rozwijanie 
umiejętności i talentów 
mieszkańców Gminy 
Krasne oraz ich 
integracja przez naukę 
wykonywania 
rękodzieła. 

  KORONCZARKI 

przyjęty 

 

525/2016 

Ochrona tarła świnki i 
brzany w wodach 
Sanu i Osławy na 
terenie Gminy Zagórz. 

    

odrzucony Brak wymaganego 
wkładu własnego. 
 
Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 
 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

526/2016 
Alojzy Skałecki-
bohater ziemi 
sędziszowskiej 

  
Społeczny Komitet 
Opieki nad 
Grobami  

przyjęty 

 



527/2016 Pomaluj Swój Świat   
Grupa Wsparcia 
"Nie jesteś sam" 

odrzucony 
 

Osoba tworząca grupę 
nieformalną występuje 
w więcej niż jednej 
inicjatywie.  

528/2016 

Konsultacje 
jeździeckie drogą do 
samodoskonalenia się 
w kierunku sportowym. 

  Ambitni jeźdźcy 

przyjęty 

 

529/2016 
Druk edukacyjnej gry 
planszowej 
"Podkarpackie" 

Podkarpackie 
Stowarzyszenie dla 
Aktywnych Rodzin 

  

do poprawy 

Brak danych podmiotu 
pośredniczącego.  

530/2016 

PROMOCJA IDEI 
KRWIODAWSTWA 
WRAZ ZE ZBIÓRKĄ 
KRWI 

  

Klub Honorowych 
Dawców Krwi im. 
Kiężnej Heleny 
Jabłonowskiej 

przyjęty 

 

531/2016 

Podkarpacka Noc 
Naukowcow i 
internetowa platforma 
edukacyjna dla dzieci. 

  MALI NAUKOWCY 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

532/2016 Lato z rodziną   Złapać lato 
przyjęty 

 

533/2016 
Wspólnie, razem, dla 
nas. 

  Aktywny Mirocin 
przyjęty 

 

534/2016 

Zajęcia praktyczne dla 
dzieci z dziedziny 
chemii i fizyki dnia 
codziennego 

  Nauki praktyczne 

przyjęty 

 

535/2016 

Bądź na bieżąco z 
działaniami 
Podkarpackiej 
Fundacji Rozwoju  - 
zapraszamy na 
facebook i www 

PODKARPACKA 
FUNDACJA 
ROZWOJU 

  

przyjęty 

 

536/2016 

Smak Szczęścia - 
podnoszenie jakości 
życia poprzez 
zwiększenie 
świadomości i wiedzy 
na temat zdrowego 
życia. 

  Smak Szczęścia 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

537/2016 

Poznajmy się i 
wspólnie działajmy –
integracja 
mieszkańców Osiedla 
Sobniów 

  
Koło Gospodyń 
"Sobniowianki" 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

538/2016 
Wolontariat - zrób 
pierwszy krok! 

  
Sympatycy 
Wolontariatu 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 



539/2016 
Sport na każdą 
pogodę 

  Czas na Nagoszyn 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

540/2016 
Czas na aktywność w 
Cholewianej Górze 

Stowarzyszenie 
Klubu Młodego 
Strażaka 

  

odrzucony 
Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

541/2016 
Postaw Na 
Komunikację! 

    

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 
 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

542/2016 BIEGAMY RAZEM   RAZEM do poprawy 
 

Błędny nr PESEL 

543/2016 
Wygrać siebie - powrót 
do pracy 

  Pozytywny Team 
przyjęty 

 

544/2016 
Przez obiektyw w 
przyszłość - warsztaty 
fotograficzne 

  
KLUB KOBIET 
AKTYWNYCH 

do poprawy Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 
 
Błędnie zliczony 
budżet inicjatywy (błąd 
techniczny). 

545/2016 

Ruch rzeźbi sylwetkę i 
umysł - gry i zabawy 
sportowe dla 
najmłodszych.  

  

Klub Miłośników 
Rozwoju Talentu 
Sportowego "Mały 
Sportowiec" 

przyjęty 

 

546/2016 UMIEM PŁYWAĆ   
KREATYWNE 
KOBIETY 

przyjęty 
 

547/2016 
Czudec szkoli 
przyszłych ratowników 

  
Grupa Integracja 
Czudec 

przyjęty 

 

548/2016 Razem zawsze raźniej   RAZEM 
przyjęty 

 

549/2016 
Bezpłatne sesje 
coachingowe. 

  
Laboratorium 
coachingu 

przyjęty 
 

550/2016 AKTWYNI SENIORZY   Pomagamy  
przyjęty 

 

551/2016 
 " W LŻEJSZYM 

CIELE ZDROWIA 
WIELE" 

   "FITNESS- BABKI" 
przyjęty 

 

552/2016 

KOMAŃCZA - 
POGRANICZE 

KULTUR I 
REGIONÓW 

  

„Razem dla 
turystyki, z 

szacunkiem dla 
tradycji” 

przyjęty 

 

553/2016 
Akademia 

Tradycyjnego Jadła - 
Smaki Dzieciństwa 

  
Parafialne Koło 

Gospodyń w 
Żurawicy 

przyjęty 
 

554/2016 

KIBICUJ i 
WYGRYWAJ z  
NIEBYLECKIMI 

SIATKARZAMI !!! 

  
Fani siatkarskiego 
klubu w Niebylcu 

przyjęty 

 

555/2016 Nie boimy się wody !   Razem dla szkoły 
przyjęty 

 



556/2016 
Cuda na druciku, czyli 
warsztaty bibułkarskie 

    
do poprawy Brak nazwy grupy 

nieformalnej. 

557/2016 
Dzieci najlepsza 

inwestycja 
  Działamy dla dzieci 

przyjęty 
 

558/2016 

Integrowanie 
społeczności lokalnej 
poprzez kultywowanie 
obrzędów i zabawę w 

teatr. 

  Dorotka i spółka 

przyjęty 

 

559/2016 
Projekt medialny- 
Odkrywamy tajniki 

filmowania. 
  

 Grupa "Medialni 
dla Podkarpacia" 

przyjęty 
 

560/2016 
Obserwacja dzikich 
zwierząt w naturze. 

    

odrzucony Przekroczone ramy 
czasowe realizacji 
inicjatywy. 
 
Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 
 
Brak wymaganego 
wkładu własnego. 

561/2016 
TU CZY TAM - 
MUZYKA GRA 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Społecznych 
RAZEM dla 

Miękisza Nowego i 
Okolic 

  

przyjęty 

 

562/2016 
Bawimy się i uczymy 

na ludową nutę 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Przedszkola 
Publicznego św. 

Józefa 
"dzieciakowo" 

  

przyjęty 

 

563/2016 

Wakacyjne spotkania 
integracyjne 

alternatywą na nudę 
młodych mieszkańców 

Skopowa. 

  
Pozytywnie 
nakręceni 

przyjęty 

 

564/2016 

Kochamy Bieszczady - 
Poznajemy Swój 

Region - Prezentujemy 
Talenty 

  Seniorzy z pasją 

przyjęty 

 

565/2016 

Działaj w swojej 
miejscowości 
Podolszynka 
Plebańska 

  Aktywne społecznie 

przyjęty 

 

566/2016 MAMO teraz TY   DREAM TEAM 

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

567/2016 
Piękna pani z 
Grabownicy 

  Intryga i miłość 
przyjęty 

 

568/2016 Nie boimy się wody !   Razem dla szkoły 
odrzucony Wniosek wycofany na 

prośbę wnioskodawcy. 

569/2016 

Łapiemy wiatr w żagle 
- rozwój 

Stowarzyszenia 
Fregata 

Stowarzyszenie 
FREGATA 

  

przyjęty 

 

570/2016 
SPORTOWO I 
ŻYWIOŁOWO - 

  
AKTYWNI- 

SPORTOWCY 

przyjęty 
 



Akademia Aktywności 
Mieszkańców Osiedla 
w Nisku- Podwolinie 

571/2016 
Weźmy sprawy w 

swoje ręce 
  Wespół - w zespół 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

572/2016   
 

  
odrzucony Wniosek wycofany na 

prośbę wnioskodawcy. 

573/2016 
Robotyka w zabawie i 

edukacji 
  

Inicjatywa Nowe 
Miasto  

odrzucony Przekroczone ramy 
czasowe realizacji 
inicjatywy. 

574/2016 

KIBICUJ i 
WYGRYWAJ z  
NIEBYLECKIMI 

SIATKARZAMI !!! 

  
Fani siatkarskiego 
klubu w Niebylcu 

odrzucony 
Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

575/2016       
odrzucony Wniosek wycofany na 

prośbę wnioskodawcy. 

576/2016 ANIOLY CHORYCH    
ANIOLY 

CHORYCH 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

577/2016 Więcej niż "Lubię to!"   E-grupa 
przyjęty 

 

578/2016 

Szkolenie z obsługi Pił 
Łańcuchowych oraz 

Kurs Sternika 
Motorowodnego dla 
rudnickich strażaków  

  Strażacy z Rudnika  

odrzucony W skład grupy 
nieformalnej wchodzą 
osoby reprezentujące 
organy podmiotu za 
pośrednictwem 
którego grupa 
nieformalna ubiega się 
o dofinansowanie.  

579/2016 
Szkolimy i ratujemy w 

Sędziszowie 
Małopolskim 

  
Grupa Wsparcia 

Sędziszowa  

przyjęty 
 

580/2016 
,,Młodzieżowe 

Muzeum Motoryzacji 
MM-Mot" 

    
do poprawy 

Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

581/2016 

Warsztaty 
obywatelskie szansą 

na zwiększenie 
świadomości 
obywatelskiej 
mieszkańców 

Rzeszowa 

Stowarzyszenie 
"Obywatelski 

Rzeszów" 
  

przyjęty 

 

582/2016 

ZAMIAST SIEDZIEĆ 
ZNÓW NA KOMPIE 
NA BASENIE SIĘ 

WYKĄPIE 

  
PŁYWAKI Z 

NASZEJ PAKI 

odrzucony 
Wniosek wycofany na 
prośbę wnioskodawcy. 

583/2016 
Żywa lekcja historii 

drogą do kultywowania 
patriotyzmu. 

  Ułani ochotnicy 
przyjęty 

 

584/2016 

Wspólnie i aktywnie 
dążąc do celu, 

przezwyciężając 
własne słabości 

  
Lokalna grupa 
rekreacyjno-

sportowa 

przyjęty 

 

585/2016 
Street Workaout - 

Siłownia/Urządzenia 
gimnastyczne na 

  ProAktywni  
przyjęty 

 



powietrzu  

586/2016 Aktywna wieś    Trio  
przyjęty 

 

587/2016 Czas na rozwój 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Inicjatyw I 

Rozwoju Lokalnego 
"Pomagam Ci" 

  

odrzucony Formularz wniosku 
zawiera liczne pola, 
które nie zostały 
uzupełnione. Nie 
uzupełniono budżetu 
inicjatywy. 

588/2016 

Inwestycja w kadry i 
zakup sprzętu szansą 

na rozwój 
stowarzyszenia 

BoHaBe 

Stowarzyszenie 
BoHaBe 

  

przyjęty 

 

589/2016 
Warsztaty artystyczne 

"Nature Music - 
Bieszczady 2016" 

  
Nature Music 
"Bieszczady" 

przyjęty 
 

590/2016 Roztańczeni seniorzy   
Roztańczeni 

seniorzy 

przyjęty 
 

591/2016 
 KRZEWY, KWIATY 
WYSADZAMY, BO O 
PRZYRODĘ DBAMY 

  
RAZEM DLA 
EKOLOGII 

do poprawy Grupa nieformalna 
ubiega się o dotację za 
pośrednictwem 
nieuprawnionego 
podmiotu. 

592/2016 
Marsz po zdrowie - 
czyli Nordic Walking 

dla każdego. 
  

Grupa Aktywnych i 
Kreatywnych 

do poprawy Wnioskodawca nie 
uwzględnił zmiany 
regulaminu projektu w 
zakresie czasu 
realizacji inicjatywy, tj. 
inicjatywa nie może 
trwać dłużej niż 180 
dni. 

593/2016 
Piłka Nożna - sport dla 

każdego.  
  

Klub Miłośników 
Piłki Nożnej  

przyjęty 
 

594/2016 
Smuklejemy - 
piękniejemy! 

    

do poprawy Błędny nr KRS 
podmiotu 
pośredniczącego. 
 
Brak aktywnego 
formularze PDF (błąd 
techniczny). 
Brak nazwy grupy 
nieformalnej. 

595/2016 
GALLILEO- CZAS NA 

WAKACJE 
  

Akademia Matki 
Polki 

odrzucony Oferta wpłynęła po  
terminie. 

596/2016 

Piknik rodzinny 
RĘDZINY - 

początkiem działań na 
rzecz rozwoju Osiedla 
Nr 3 w Sędziszowie 

Młp. 

  
AKTYWNI Z 

OSIEDLA 
RĘDZINY 

przyjęty 

 

597/2016 
Uśmiech 

przedszkolaka 
  Rodzice Dzieciom 

odrzucony Oferta wpłynęła po  
terminie. 

598/2016 
W Kobiecym Kręgu 

żyjemy dla siebie, nie 
obok siebie! 

  
Aktywne 

Gospodynie 
Wiejskie 

odrzucony 
Oferta wpłynęła po  
terminie. 

599/2016 Migające dzieciaki!   We help for Deaf! 
odrzucony Oferta wpłynęła po  

terminie. 

600/2016 
Wakacyjny uśmiech 

dziecka 
  

Rodzice dzieci 
spod Parnasu 

odrzucony Oferta wpłynęła po  
terminie. 

601/2016 Rozwińmy skrzydła   Budzimy marzenia  
odrzucony Oferta wpłynęła po  

terminie. 

602/2016 Czas na rozwój 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Inicjatyw I 

Rozwoju Lokalnego 
  

odrzucony 
Oferta wpłynęła po  
terminie. 



"Pomagam Ci" 

603/2016 
Świadomy obywatel - 
bezpłatne poradnictwo 

dla mieszkańców 
  Świadomy obywatel 

odrzucony 
Oferta wpłynęła po  
terminie. 

604/2016 

Poprawa nawykow 
zywieniowych wsord 
dzieci i dorosych z 

miejscowoci Mechowiec. 
 

Grupa na rzecz 
rozwoju szkoly w 

Mechowcu 

odrzucony 

Oferta wpłynęła po  
terminie. 

 


